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εργαστήριο τεκμηρίωσης και σχεδιασμού
a documentation and design workshop

      GREECE - CYPRUS - EGYPT

      HELLINIKA6 days in eutopia
ΤΑΞΙΔΙ και ΟΡΙΣΜΟΣ της ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ.

Καθώς διασχίζουμε την απόσταση προς το λιμάνι της πόλης Αγκόνα, διαπερνώντας 
την ορεινή ράχη της Ιταλικής χερσονήσου, προσφέρουμε και υποδεχόμαστε τις 
ερωτήσεις και τις απαντήσεις, τις υποθέσεις και τις βεβαιότητες από εκείνο το 
διάστημα χρόνου, σε εκείνο το διάστημα χώρου, όπου αφήσαμε και παραλάβαμε 
ένα πλήθος εμπειριών για τη ζωή και τις επιθυμίες, τις δυνατότητες και τις 
υστερήσεις των άλλων, για την τεχνική και τις πρακτικές της διαμονής, της εννόησης 
και της περιγραφής του τόπου, του τοπίου και του συνδυασμού τους με τον 
ειδικό και τον κοινό εαυτό. Έγινε και προσφέραμε μερικές φράσεις και ορισμένες 
οδηγίες, υποδεχτήκαμε μία ευφυή παρατήρηση, γεμίσαμε τα ποτήρια μας και 
ευχηθήκαμε για την συνέχεια και την ευρωστότητα της ζωής καθώς θα συνεχίσει να 
εκτυλλίσσεται εκεί όπου πρόκειται να βρεθουμε σε λίγο, στο καθημερινό και οικείο 
πεδίο. Ξεχωριστά για κάθε έναν μας και κάθε μία ή κάτω από την ισχύ της κοινής 
συνέπειάς μας. 
Θα διασχίσουμε την Αδριατική θάλασσα, τα εγγύς τοπία της οροσειράς της Πίνδου. 
Έτσι, εκεί, θα ανανεώσουμε και θα συγκρίνουμε την εμπειρία της γεωγραφίας, 
την εμπειρία των ποικιλιών της. Έτσι, καθώς μετακινούμαστε, πλέουμε, μέσα στην 
νύχτα προς τον Νότο θα επιδιώξουμε να στοχαστούμε για την πιθανότητα της 
παράλογης συνέχειας του ταξιδιού μας, έως το ΠορτΣαϊντ ή Νοτιότερα προς το 
Άντεν, το Ομάν, τις Ινδίες, την Απω Ανατολή. Ο εαυτός μας, ο άστατος νούς μας, 
επιχειρεί να ελιχθεί, να παρεκκλίνει από την κανονικότητα. Ο βαρυφορτωμένος από 
επιθυμία και δυνατότητα εαυτός φέρεται ακομη στο ίχνος μιάς διαδρομής έως ότου 
απελευθερωθεί και εμπλακεί και πάλι σε μία νέα δράση. 
Αυτή η σύντομη εκγύμναση στην ποικιλία των γυμνασμάτων και των τεχνικών 
τους διαμόρφωσε και σταθεροποίησε τους ειδικούς και δικούς μας νόμους για την 
σχέση μας με την πραγματικότητα. Βρισκόμαστε και παλι στο πεδίο της κοινής ζωής, 
πρόκειται να επιστρέψουμε σε εκείνα και στα όσα γνωρίζουμε αλλά με ένα νεό 
τρόπο, εξαιτίας ενός εμπειρικού ριζώματος που φέρει τον εαυτό λίγο ψηλότερα, 
σε μία νέα θέση εποπτείας, με περισσότερη δύναμη και ευλυγισία, με αυτοτέλεια 
και επάρκεια για τις νέες προκλήσεις του καθημερινού και του οικείου. Αγγίζουμε 
ελαφρά το κάθε διπλανό και διπλανή μας. Πληρώνουμε μία μικρή ανησυχία και ένα 
ερωτηματικό που αναφέρεται στην κοινή διαδρομή μας. Προχωρούμε. Στέλνουμε 
τις ήσυχες χειρονομίες και τις απαραίτητες λέξεις σε όσους εξέρχονται από την 
διαδρομή και σταματούν στους τόπους τους. Και εμείς, θα φτάσουμε, σε λίγο.  


